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ENERGIE-EXPERTS
VERENIGEN ZICH
Wageningse energiewetenschappers hebben zich verenigd in de Energy Alliance.
Ze willen daarmee de onderlinge samenwerking bevorderen en de Wageningse
expertise op dit gebied een duidelijker
gezicht geven.
De initiatiefnemers zijn Bas van Vliet van
Milieubeleid (Social Sciences), Annemiek ter
Heijne van Milieutechnologie (Agrotechnology and Food Sciences) en Sven Stremke van
Landschapsarchitectuur (Environmental
Sciences). Stremke werkt al twaalf jaar aan de
energietransitie in Nederland. Op onderwijsgebied werkt hij al een tijdje samen met SSG
en AFSG. ‘In het kader van One Wageningen
dragen we bij aan elkaars vakken. Waarom
zou die samenwerking niet ook kunnen in het
onderzoek?’, vroeg hij zich af.
Een eenvoudige zoektocht in we@wur
leverde dertig collega’s op die op de een of andere manier met energie bezig zijn. Twee bijeenkomsten zijn er sindsdien geweest. De volgende stap is een working paper waarin de doelen en missie worden vastgelegd.
Op de langere termijn wil de Energy
Alliance van energietransitie een speerpunt
maken in het volgende Strategisch Plan van
WUR. De groep zoekt nog onderzoekers van
de Plant en Animal Sciences Groups. Die kunnen mailen naar sven.stremke@wur.nl.
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UNIVERSITEIT WIL KEUZES MAKEN
Legt Wageningen University de komende
jaren de nadruk op maatschappelijke impact
of wetenschappelijke excellentie? Blijven
we onbeperkt groeien of gaan we studenten
selecteren? Dit soort vragen stelt een werkgroep van de universiteit aan de orde voor
het nieuwe strategisch plan van WUR.
De werkgroep, aangevoerd door directeur Jack
van der Vorst van de Social Sciences Group en
onderwijsdirecteur Arnold Bregt, belegt deze
maand bijeenkomsten op de campus. Het gaat
heel goed met Wageningen University, stelt
Van der Vorst, kijkend naar de grote belangstelling van studenten en hoge waarderingscijfers, maar verdere studentengroei dwingt de
universiteit tot keuzes. De werkgroep heeft
drie toekomstscenario’s opgesteld om de discussie op gang te brengen.
In het eerste scenario kiest de universiteit
voor maatschappelijke impact. Ze biedt brede
bachelors en interdisciplinaire masters aan
voor zo’n twintigduizend studenten, gaat complexe maatschappelijke problemen oplossen
met interdisciplinaire onderzoeksteams en
werkt met bedrijven en ngo’s aan het behalen
van de sustainable development goals. Vanwege
die focus op oplossingen fuseren de universiteit en Wageningen Research.
In het tweede scenario wordt Wageningen
een excellente onderzoekuniversiteit. Ze stopt
met bacheloronderwijs, selecteert de vijfduizend beste masterstudenten en streeft naar

vernieuwende fundamentele kennis en een
toppositie in internationale rankings. Deze
exclusieve universiteit á la Harvard krijgt geld
van de overheid en rijke alumni en onderscheidt zich nadrukkelijk van de toepassingsgerichte Wageningse instituten.
In het derde scenario beperkt Wageningen, in afstemming met de andere Nederlandse universiteiten, haar domein tot landbouw en voedsel. Door die inhoudelijke beperking kan de universiteit zowel zorgen voor
maatschappelijke impact als wetenschappelijke excellentie. Ze heeft een unieke positie
met zo’n vijftienduizend bachelor- en masterstudenten en fuseert met Wageningen Research.
Het is niet de bedoeling om te kiezen uit
deze scenario’s, vertelt Van der Vorst. Ze zijn
een basis voor discussie, om na te gaan welke
elementen we wel of niet willen.
Onderwijsdirecteur Arnold Bregt heeft inmiddels enkele discussiebijeenkomsten met
hoogleraren en studenten bijgewoond. Hij
merkt dat de studenten de Wageningse bachelors niet willen afschaffen, zoals in het
tweede scenario gebeurt. ‘Bovendien vinden
ze een teruggang naar vijfduizend studenten
te extreem, omdat de universiteit dan te weinig capaciteit heeft om complexe problemen
op te lossen.’ Meerdere hoogleraren zijn wel
gecharmeerd van de focus op excellentie zonder bacheloronderwijs, zegt Van der Vorst.
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‘Hier lopen de meningen sterk uiteen.’

EMMER

FOTO: GUY ACKERMANS

Ignore the suffer heet de solodans
die de Belgische danser en choreograaf Justin Patfoort op 22 november uitvoerde in Impulse. Op het
nummer Nothing’s gonna hurt you
babe van Cigarettes after sex bewoog hij zich over de vloer, slechts
vergezeld door een emmer. Patfoort was een van de veertien moderne dansers die op 22 en 27 november een zelfgemaakte soloperformance gaven in de lunchpauze.
De dansers studeren allemaal aan
ArtEZ hogeschool voor de kunsten
in Arnhem. LdK
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